Приклад 7
Складова концепції проекту
Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту
1. Назва проекту
центр психосоціальної підтримки населення смт Новопсков Луганської області

Формулюється не на початку, а поступово (ітеративне) у процесі написання концепції і остаточно визначаються наприкінці її розробки.  
Підготуйте назву проекту у двох форматах: повна назва і «назва-гасло».
Повна назва:
уміщує такі складові: 	
ГЛОБАЛЬНА ДІЯ, яку необхідно реалізувати під час проекту для отримання продукту проекту в матеріальному вигляді (удосконалення, покращення, впровадження, ліквідація, створення, розробка, побудова) 
уявлення про майбутній ПРОДУКТ проекту (система опалення, реконструйований будинок, система поводження з ТПВ тощо)
визначення ГЕОГРАФІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ продукту проекту (населений пункт, район, область)
«Назва гасло»: 
являє собою «бренд» проекту і має сприяти просуванню ідеї проекту
2. Назва організації, яка подає заявку 
Просвітницька фундація «Сімург»

Просвітницька фундація «Сімург»
ГО «Моя Новопсковщина»
ГО «Центр підтримки громади»
Відділ надання соціальних послуг населенню
Центр соціальних служб для сімї,дітей та молоді
3. Призначення проекту
Purpose
Проект спрямований на забезпечення основних базовихфункцій  в громаді, а саме соціального забезпечення та психологічної підтримки. Болісний перебіг реформи децентралізації зміг виявити значний вплив факторів соціального значення на життя та здоровя жителів громади. Проект має на меті вирішення стратегічних завдань розвитку сільського  населення в Європейській Україні.
Існуюча система соціального забезпечення лише частково вирішує питання соціальної підтримки, соціального розвитку тапідтримки  психічного здоровя громадян. Велика потреба у психологічній допомозі та актуальній соціальній адаптованості змін дозволяєприпустити, що основна маса питань розвитку лежить у площіні суспільних програм та проектів. Ситуація має глибоке коріння – зміна способу мислення, способу долання життєвих перешкод, перебудова свідомості під нові реалії економічного та культурного розвитку. Маштаб проблеми – вся Україна.
Реформа децентралізації може не відбутися якщо населення не готове до цього. Центр матиме можливості координувати соціально-психологічну роботу в отг та вирішувати проблеми більш ефективно через краще усвідомлення потреб відповідної громади
Соціальна робота повинна вирішувати багатоаспектні питання соціально-культурного розвитку.  Як альтернатива може бути розглянуте створення відділу соціально-психологічної підтримки при селищній раді
4. Мета проекту
Objectives
Мета проекту-  Забезпечення базової соціальної функції  в громаді 
Сформулюйте мету проекту за логічною структурою формування мети проекту:
Фізичне створення установи на базі селищного клубу 
Дія – територія отг – смт Новопсков,с. Осинове, с. Ікове,Хворостяне,Макартетине,12600 осіб населення

5. Заінтересовані сторони 
Stakeholders
Селищна рада - ініціатор,
 державні підприємства на базі отг - партнери, 
окремі громадяни – бенефіціари
Донори міжнародної технічної допомоги - спонсори
6. Цільові групи 
Target group(s) 
Соціальна підтримка вразливих гру насеолення – впо,жінки, люди з інвалідністю та інші жителі громади
Психологічна підтрмка – будь-який громадянин з числа жителів отг
Психологічна підтрмка членів інших громад за зверненням
7. Бенефіціари 
Final beneficiaries
Бенефіціари – громадяни –жителі отг та гості громади , повний пакет соціально- психологічної підтримки, а саме індивідуальні та групові заходи загальнопсихосоціального спрямування, розгляд конкретних проблем міжособистісного спілкування та інші питання, призначення та реаоізацію всих видів соціальних програм
8. Очікувані результати проекту
Estimated results
Інновація проекту у появи психологічного аналізу проблем жителів громади,професійне вирішення психологічних проблем, як повязаних так і не повязаних із фінансовими проблемами громадянина. Споруда центру психосоціальної підтримки громадян матиме подвійне призначення – для вирішення конкретних проблем завже існуючими державними, регіональними чимісцевими програмами, так і програма вирішення проблем громадянина через активізацію його власних ресурсів шляхом психолгічного впливу.
В результаті реалізації проекту кожен громадянин матиме надійну конфіденційну програму особистого розвитку з урахуванням стратегічнго плану розвитку громади взагалі. 12600 громадян отримають від 1 до 10 консультацій фахівців соціально-психологічного спрямування для нормалізації власного життя.
Постановка на баланс селищної ради цього центру забезпечить довгостроковість результатів через поквартальну звітністьта прямі відгуки громадян

9. Вимоги до якості проекту 
(основні обмеження )
Requirements
Проект має незначні витрати на обладнання приміщення,персонал, закупку необхідних матеріалів для ведення обліку наданихпослуг.
Однорічна фаза реалізації проекту дозволить виміряти ефект роботи через зменшення проявів суспільної непокори, обєктивної активності громадян
Обмеженнями проекту можуть стати методи психологічного  вливу на деякі категорії громадян, за 3 місяці роботи центру особливо помітних результатів у суспільстві не буде.
Сформулюйте основні обмеження (специфічні вимоги) ключових заінтересованих сторін до якості продукту проекту та ходу реалізації проекту (до змісту діяльності (робіт) за проектом, термінів та графіку реалізації проекту, фінансовим витратам за проектом).
10. Основні види діяльності (групи робіт) 
за проектом
Main activities
Основні види діяльності 
надання комплексу соціальних послуг
надання комплексу психологічних послуг
ведення соціальної підтримки громадян
Визначте основні види діяльності за проектом (пакети робіт).
Покажіть пов'язані очікувані вихідні результати (складові продукту) проекту, результати та наслідки реалізації проекту із описом взаємозв’язків між видами діяльності (роботами та пакетами робіт) за проектом
11. Орієнтовна тривалість проекту, основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі, віхи
Milestones
Тривалість проекту – 1 рік
Періоди – ремонт приміщення, афішування діяльності, надання послуг клієнтам, оцінка проведеної роботи
Подайте:
- орієнтовну тривалість проекту (в місяцях);
- основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі ;
- віхи проекту
12. Орієнтовна вартість проекту та ресурси
Resources 
Людські ресурси
директор
психолог
психотерапевт
спихіатр
соціальний педагог
соціальні працівники – 12 осіб
Матеріально-технічні ресурси
Приміщення
Компютери- 12 шт
Канцелярія –
Матеріально-технічна база для проведення заходів
Фінансові ресурси
Вартість проекту – 150000
Джерела фінансування 
Донори міжнародної технічної допомоги -100000
Влада отг 25000
Ресурси місцевих підприємств 25000
Надайте загальну характеристику ресурсів , які необхідні для реалізації проекту та визначте  його ОРІЄНТОВНУ ВАРТІСТЬ  і джерела фінансування:
13. Ризики проекту 
Risks
Фактор ризику
Вирогідність (1 - найнижча, 3 - найвища)
Вплив (1 – найменший, 3 – найвищий)
Небезпека (вирогідність впливу)
Заходи для попередження ризиків

 економічний
1
2
1
 Визначена винагорода, виплачена 1 разом

 політична нестабільність, зміни умов оподаткування
1
1
1
 Підтримка тісної співпраці з органами місцевого самоврядування

 Виявлення  негативних психологічних факторів поза межами компетенції психолога проекту
2
2
2
 Пере направлення до спеціалістів відповідного рівня у межах регіону чи країни

Часово-просторова різноманітність у проекті 
2
2
2
Коригування плану роботи відповідно до потреб клієнтів

Питання конфіденційності отриманих діагностичних даних в ході досліджень
1
1
1
Підписання згод на обробку персональних даних, створення журналу надання послуг

Проблеми підвищення вартості проектних товарів
2
2
2
Закупка товарів на початку проекту

Ризик зміни пріоритетів розвитку проекту 
1
1
1
Кореляція планів проекту відповідно до потреб аудиторії


14. Сталість результатів проекту
Sustainability
Проект захищений від політичної. Інституційної сталості. Має 50% ризику фінансової сталості
Схарактеризуйте положення щодо політичної, інституційної, фінансової сталості результатів проекту


